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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА И ПОДМЯНА НА ТРЪБНА 
ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА БЕХ ЕАД“ 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) 

 
1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Настоящият конкурс има за цел възлагане на поръчка за нуждите на „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД с предмет: „Частичен ремонт на климатична система и 
подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

2.1. Състояние на тръбната инсталация на сградната  ОВиК система. 
 
Сградната ОВиК система се състои от абонатна станция, топлинен център, хладилен 
център, конвектори, разпределителни колектори, тръбна сиситема и радиаторно 
отопление. Тръбната инсталация от абонатната станция  до водоохлаждащият агрегат и 
до разпределителните колектори  е изградена от черни стоманени тръби, изолирани с 
микропореста гума. От разпределителните колектори до конвекторите са използвани 
полиетиленови тръби  с алуминиева вложка и също са излолирани с микропореста гума. 
Стоманените тръби както в хоризонталните, така и във вертикалните участъци са силно 
корозирали и трябва да бъдат подменени. Налице са течове от корозирали връзки при 
колекторите по етажите и вертикалните щрангове, както и от конденз по хоризонталните 
тръби, вследствие на нарушена на места изолация по полиетиленовите тръби с 
алуминиева вложка. 

 
2.2. Дейности в обхавата на частичния ремонт. 
 
2.2.1. Частичен ремонт на абонатна станция и тръбна инсталация в сутерена на 

сградата. 
 
2.2.1.1. Частичен ремонт на топлинен център.  

Сградата е топлофицирана и захранването с гореща вода е от абонатна станция, 
разположена в сутерена. В помещението са разположени абонатна станция, 
водоразпределителни колектори,  помпени възли, топлообменник, регулираща и 
спирателна арматура. 

Необходима е подмяната на водоразпределители ф159/150 с 8 бр. щуцери, както 
и демонтаж и монтаж на циркулационни помпи. Трябва да се подменят 
трипътни винтили, ел. задвижки, сферични винтили, възвратни клапи, 
термометри,  комплекти с контрафланци и други елементи по тръбната система. 
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Старите  корозирали черни газови тръби следва да се демонтират и подменят с 
нови полипропиленови, както и да се подмени тръбната изолация. 

 

2.2.2. Частичен ремонт на радиаторно отопление и тръбна инсталация. 

2.2.2.1 Отоплителната инсталация е радиаторна, водно-помпен тип и поддържа 
нормативните  температури  за обслужващите помещения, санитарни възли, 
коридори и стълбища. Необходима е подмяната на черни газови тръби по 
вертикалните щрангове с полипропиленови,  подмяна на комплекти фитинги, 
вентили, колена, демонтаж и монтаж на колектори. След замяната на черните 
тръби и монтажа на полипропиленовите тръби е необходимо да се монтира 
тръбна изолация, както и да се извърши хидравлична проба. 

 

2.2.3. Частичен ремонт на хладилен център. 

2.2.3.1 Необходимата охладителна мощност за климатичната инсталация се осигурява 
от водоохладителен термопомпен агрегат с въздушно охлаждане на 
кондензатора, разположен на покрива на сградата. Охладителната мощност  е 
150 квт при външна температура +35 С. Хладилната машина работи с воден 
разтвор на етилен –гликол в кръга топлообменник-водоохлаждащ агрегат. 
Тръбните връзки, монтирани на открито са изолирани с изолация  и алуминиева 
тръбна обшивка. Необходим е демонтаж и монтаж на циркулационни помпи за 
тръбен монтаж с дебит G=34.2 м3/ч и дебит G=28 м3/ч, комплект с 
контрафланци. Необходимо е да се поменят сферични вентили, клапи, 
термометри и обезвъздушители. След демонтаж на черни газови тръби, следва 
да се монтират полипропиленови тръби с колена. Върху полипропиленовите 
тръби следва да се монтира изолация. 

   

2.2.4. Частичен ремонт на климатична инсталация с конвектори. 

2.2.4.1. Захранващата система е двутръбна „Change-over”, като през зимата 
топлоприносителя е гореща вода от топлинен център, а през лятото студена 
вода от водоохладителен агрегат с въздушно охлаждане. Захранването става с 
етажни разпределители и гъвкави тръби  в подовата настилка за партерния етаж, 
пети и шести етаж, предвид липсата на окачен таван. За останалите етажи 
тръбния снопминава в окачен таван  на долния етаж. Изолацията на тръбите е с 
дебелина 13 мм. Телата са кабинетен тип свграден вентилатор и термостат. От 
етажните колекторни табла по тръбния път до конвекторите следва да се 
отстрани образувалият се теч от конденз, вследствие на нарушена изолация по 
тръбите, минаващи по окачения таван на 3, 2, 1 етаж и партер. Където е 
необходимо трябва да бъде подменена изолацията им. 

 

2.2.5. Частичен ремонт - част АС(архитектурно – строителна). 

2.2.5.1 При подмяна на вертикалните щрангове при етажните колекторни табла се 
налага демонтаж на гипсокартонови стени и конструкция. След монтиране на 
полипропиленовите тръби следва монтаж на нова конструкция и  гипсокартон, 
шпалковане  и боядисване на съответната стена с интериорна боя. При 
необходимост може да се наложи демонтаж и монтаж на част от окачения таван 
при колекторните табла на всеки етаж. 
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Неразделна част от техническата спецификация  е приложената количествено-
стойностната сметка, която отчита отделните видове работи и материалите, с които 
следва да бъдат изпълнени. 
Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, по изпълнение на настоящото 
задание, Изпълнителят задължително уведомява писмено Възложителя и иска неговото 
писмено съгласуване. Всички промени спрямо количествено–стойностната сметка се 
отразяват в протокол, подписан от представителите на Възложителя и Изпълнителя. 
Изнасянето и транспортирането на строителните отпадъци и материали е за сметка на 
изпълнителя. 
  
 
2.3. Непредвидени работи  
 
В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени строително–
монтажни работи, това се констатира съвместно от представителите на Възложителя и 
Изпълнителя и се документира чрез съставяне на протокол.  
 
При доказана необходимост от извършване на непредвидени в Техническата 
спецификация или подлежащи на замяна видове СМР същите се възлагат, след като 
Изпълнителят уведоми писмено Възложителя и представи количествено–стойностна 
сметка за одобрение. Непредвидените строително–монтажни работи не следва да 
надвишават 10% от стойността на предвидените дейности по количествено–стойностна 
сметка. Стойността на непредвидените строително–монтажни работи е включена в 
прогнозната стойност.  
Извършените СМР се отчитат след представяне на протокол от Изпълнителя. Отчитат се 
и подлежат на заплащане само действително извършени видове и количества 
строително–монтажни работи, в това число предвидени и непредвидени. За целта 
Изпълнителят изготвя количествено–стойностна сметка за действително извършените 
СМР и я представя за съгласуване на Възложителя, ведно с протокола.  
Окончателното приемане на извършените СМР се осъществява със съставяне на 
констативен протокол за установяване годността за приемане на изпълнените 
строително–монтажни работи, подписан от комисия, съставена от представители на 
Възложителя (определени по заповед) и на Изпълнителя.  
 

2.4. Изисквания за качеството на изпълнените строителни и монтажни работи.  
Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълнените СМР по представените 
количествено–стойностни сметки до изтичане на гаранционните срокове, съгласно 
Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.  
Всички строителни и монтажни работи трябва да се изпълняват, съобразно изискванията 
на правилата за изпълнение и приемане на строително–монтажните работи и с 
необходимото качество.  
Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с 
което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности.  
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Осигуряването на необходимите за извършване на ремонта специализиран и 
изпълнителски състав, механизация, ръчни инструменти и помощни материали, са 
задължение на Изпълнителя. 

Доставката на материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително–
монтажните работи е задължение на Изпълнителя и се извършва след предварително 
съгласуване с представителите на Възложителя.  

Всички материали и продукти, които се влагат в ремонта, трябва да са придружени със 
съответните документи за произход и качество. 

 
2.5. Срок за изпълнение на поръчката.  
 
Срокът за изпълнение на ремонтните  работи, включени в настоящата техническа 
спецификацияа започва да тече от датата на подписване на протокол за започване на 
строително–монтажните работи и приключва със съставянето на окончателен 
констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените 
строително–монтажни работи, подписан от представителите на Възложителя 
(определени по заповед) и Изпълнителя. С оглед осигуряване на непрекъснат работен 
процес на служителите в дружеството, ремонтните работи следва да се извършват 
поетапно от сутерена към последния етаж.  
 
Срок за подписване на протокол за започване на строително–монтажните работи – до 5 
работни дни от сключването на договора.  
 
Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи не следва да е повече от 60 
(шестдесет) календарни дни.  
 
Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е по предложение на 
участника, избран за изпълнител.  
Предложения, надхвърлящи максимално определения срок за изпълнение, няма да бъдат 
разглеждани и оценявани. 
 
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите  
 
Прогнозна стойност – прогнозната стойност на поръчката е в размер до 140 000,00 лв. 
(сто и четиридесет  хиляди лева) без включен ДДС, в това число непредвидени работи. 
 
Предложената цена не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.  
Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и 
оценявани. 
 
Цената на СМР е определена в лева без включен ДДС и не подлежи на завишение през 
периода на изпълнение на договора.  
 
Възложителят ще осигури оглед на обекта, в който ще се извършват строително – 
монтажните работи до четвъртия работен ден, след публикуване на настоящата покана. 
Огледа се удостоверява с декларация по образец – Приложение № 7 от Поканата и е 
съставна част на офертата. Няма да бъдат разглеждани оферти без предварително 
извършен оглед. 
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Посещенията/огледите ще се извършват в работни дни от 09.00 ч. до 17.00 ч., след 
предварително съгласуване на тел. 029263854, лице за контакт: Мирослав Гецов 
 
Място на изпълнение на поръчката –гр. София, ул. „Веслец“ № 16. 

 
2.6. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Икономическо и финансово състояние:  

2.6.1. Участниците в конкурса трябва да имат валидна застраховка професионална 
отговорност в строителството по чл. 171 от ЗУТ. Изискването не се прилага за 
лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се 
установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна 
застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка 
на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство. Лица от трети страни прилагат аналогичен на 
изискания документ от държавата, в която са установени.  

За доказване на това изискване участникът представя: 

Заверено копие от застрахователна полица за професионална отговорност в 
строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие) покриваща 
минималната застрахователна сума за IV-та категория строеж, придружена от 
декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора. 

Технически възможности и/или квалификация и други: 

2.6.2. През последните три години, считано до крайния срок за подаване на оферти, 
участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора за услуги, сходни с 
предмета и обема на поръчката (ремонт на климатични системи и/или подмяна на 
тръбна инсталация). 

За доказване на това изискване участникът представя: 

2.6.2.1. Списък на договорите за строителство, сходни с предмета на поръчката (ремонт 
на климатични системи и/или подмяна на тръбна инсталация), изпълнени през 
последните три години, считано до крайния срок за подаване на оферти, в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 
с посочени: предмет; възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на 
всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на 
изпълнител, участник в обединение или подизпълнител), видове работи – по 
образец.  

2.6.2.2. Препоръки/удостоверения/данни в публичен регистър, доказващи добро 
изпълнение на договорите, включени в предходната точка. 

Забележка: 
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Под „изпълнени договори“ се разбират такива договори, които независимо от 
датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе тригодишен 
период. 
 

2.6.3. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена 
професионална компетентност за изпълнението на поръчката. 

Минимални изисквания: 

2.6.3.1 Ръководен състав: технически ръководител на обекта - образование висше или 
средно специално, отговарящ на изискванията на ЗУТ за изпълнение на строежи 
четвърта категория с професионален опит в строителство на сгради и съоръжения 
минимум 3 години;  

2.6.3.2 Отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, който 
да притежава документ за завършено обучение по контрол върху качеството. 
Участникът по негова преценка може да посочи и други технически 
правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо 
ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата 
им специалност и образователно–квалификационна степен.  

2.6.3.3 Отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на 
труд, който да притежава документ за завършено обучение по контрол върху 
спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗБУТ. 

2.6.3.4 Персонал: участникът следва да разполага със собствени или наети технически 
лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, минимум 12 човека, които 
ще използва за извършване на строителството, не по-малко от посочените: 

- работник/ци ОВК инсталации – 8 човека;  

- работник/ци ел. инсталации – 2 човека; 

- строителни (общи) работници – 2 човека. 

За доказване на това изискване участникът представя 

- Списък на инженерно-техническия състав, както и документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната им квалификация. 

 

3. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

3.1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

3.1.1. За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 
нейния състав и резервни членове. 

3.1.2. Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и 
след получаване на представените оферти. 

3.1.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 
съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците 
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и сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване 
на процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

 
3.2. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

3.2.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 
„най-ниска цена”, за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно ценовото 
предложение на участниците.  

3.2.2. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена е с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници, възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на 
неговото образуване, която трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване 
на искането. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота 
и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При 
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 
Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 
представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената 
цена или разходи 

 
 При еднаква цена, предложена от двама или повече участници, комисията 

провежда жребий за определяне на Изпълнител между участниците с еднакви 
оценки. 

 
 

3.3. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

3.3.1. Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 
приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за 
изпълнител. 

3.3.2. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението 
носят солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

3.3.3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за 
възлагане на поръчка. 

3.3.4. При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи посочените в настоящата покана изискуеми 
документи. 

3.3.5. Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, 
определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи. В този 
случай Възложителят може да сключи договор с класирания на второ място 
участник или да прекрати процедурата. 

 
4. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

4.1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  
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4.1.1. Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително 
обявените условия. 

4.1.2. Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено 
пълномощно лице.  

4.1.3. Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – 
приложение към поканата. 

4.1.4. Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 
валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 120 (сто и двадесет) 
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

4.1.5. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 
петия работен ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на 
срока за подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

4.1.6. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 
участие до 14:00 часа на четвъртия работен ден след публикуване на Поканата 
(денят на публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-
мейл до mgetsov@bgenh.com, факс: 02 925 0401 или адрес:София 1000, ул. 
„Веслец” № 16. 

4.1.7. Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 
разясненията до 17:30 ч. на четвъртия работен ден след публикуване на Поканата 
за участие. 

4.1.8. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 
участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях 
разходи, независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща 
офертата чрез поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да 
изпрати офертата така, че да обезпечи нейното поучаване на посочения от 
Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава 
или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да 
съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. 
Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или 
други подобни. 

4.1.9. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: 
„Оферта“ и да бъдат посочени наименование на поръчката, име на участника, 
адрес за кореспонденция, телефон, факс и и-мейл адрес. 
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4.1.10. Пликът по т. 4.1.9. съдържа документите, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците и „Предложение за изпълнение на поръчката”, съобразно посочените 
в документацията изисквания – Техническо предложение и приложенията към 
него. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик с 
надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, 
поставен в плика с офертата.  

4.1.11. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и 
часът на получаването. 

4.1.12. Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 
отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след 
изтичане на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена 
цялост 

4.1.13. До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник в конкурса може 
да промени, допълни или оттегли офертата си. 

4.1.14. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия 
в тази покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в 
документацията ли изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 4.1.3. от настоящата покана; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от 
страна на участника. 

 

Не се допуска вариантност на офертите. 

4.1.15. Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, 
когато: 

- не са подадени оферти; 
- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя 
условия; 
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 
Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, които той може да 
осигури; 
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 
съществена промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се 
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осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които 
Възложителят не е могъл на предвиди; 
- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите 
документи или 
- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат 
договор; 
- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, 
които не могат да бъдат отстранени. 
- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, 
които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

 

4.1.16. Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 
страница. 

4.1.17. При подписване на договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 
договора в размер на сума, равняваща се на 5% (пет процента) от максимално 
допустимата стойност на договора под една от следните форми: 

- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД: 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00 

Банка: Централна Кооперативна Банка, като в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на договор с 
предмет: „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна 
инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”. 

- банкова гаранция в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни 
след изтичане на гаранционния срок за дейностите по договора, изготвена 
съгласно приложения в документацията образец. 

 

4.2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

4.2.1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите 
указания и да бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс 
по оферти образци. Условията в образците от документацията за участие са 
задължителни за Участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 

4.2.2. Всяка оферта трябва да съдържа: 

 

1. Оферта съгласно приложен образец (оригинал). 

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника, съгласно приложен образец (оригинал). 

3. Административни сведения за участника 
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4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 
(ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени 
от участника копия). 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци 
представят и удостоверение за актуално състояние, издадено през 
последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата. 
Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на 
български език съответните еквивалентни документи на съдебен или 
административен орган в държавата, в която са установени. 

5. Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата
образец (оригинал). 

6. - Списък на договорите, с предмет сходен с предмета на поръчката 
(ремонт на климатични системи и/или подмяна на тръбна инсталация), 
изпълнени през последните три години, считано до крайния срок за 
подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си, с посочени: предмет; възложител 
(получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, 
в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в 
обединение или подизпълнител), видове работи – по образец. 
 - Препоръки/удостоверения за добро изпълнение на договорите, 
включени в предходната точка (освен когато са представени данни за 
наличие на информация в публичен регистър). 

7. Заверено копие от застрахователна полица за професионална отговорност 
в строителството по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие) 

8. Списък на инженерно-техническия състав, както и документи, 
удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. 

9. Пълномощно, в случай че офертата не е подписана от управляващия и 
представляващ участника. 

10. Техническо предложение съгласно приложен образец (оригинал) и 
приложенията към него, вписани в образеца. 

11. Декларация за оглед, съгласно приложения към поканата образец 
(оригинал) 

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение съгласно приложен образец (оригинал). 

Забележки: 

1. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 4 се 
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представя в официален превод на български език, а останалите документи, които 
са на чужд език се представят в превод на български език. 

2. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че 
офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 
актуалната му регистрация, следва да се представи пълномощно на лицето, което 
представлява участника в процедурата, което да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител) и от което да е видно, че упълномощеното 
лице има права да подписва офертата и да представлява участника. 

3. Договор за обединение – в оригинал или заверено копие, в случай че участникът 
е обединение 

4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето, 
представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 
обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява 
участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в 
договора за обединение участниците са го определили за лице, което 
представлява обединението. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Образец  

 
ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 

О Ф Е Р Т А 
за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в 
сградата на БЕХ ЕАД” 

 
От   ...........................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
..................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................ 
..................................................................................................................................., 
адрес за съобщения .............................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ..................;                     
банка:.............................................;                    
град/клон/офис:.............................. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 
оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 
следва: 

Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение на 
поръчката е представено съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с 
надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 
представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към 
поканата за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 
договора изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 
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С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 
крайния срок за подаване на оферти. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 
представим: 

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от максимално 
допустимата стойност на договора в една от следните форми: 

- парична сума внесена по банковата сметка на „Български Енергиен Холдинг“ 
ЕАД: 

Банка: Централна Кооперативна Банка АД – клон Дондуков, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” №7Б 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за 
изпълнение по договор с предмет: „Частичен ремонт на климатична система и 
подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”. 

- банкова гаранция със срок на валидност, съгласно указаното в договора.  

2. Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства. 

3. Посочените в поканата документи, удостоверяващи компетентността на експертния 
състав на участника. 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за 
възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 
приложения списък. 
 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                         ..................................................................... 
                                                                   (име и фамилия) 
                                                         ...................................................................... 
                                                        (длъжност на представляващия участника) 

 
 

Приложения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Образец 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
за участие в конкурс по оферти с предмет „Частичен ремонт на климатична 

система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД” 
 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 
Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 
регистр. с решение от ... / на ...  
по ф.дело № .../ ... г.,  
с адрес на управление:  
ЕИК  
Ид № по ДДС  
банкова сметка IBAN  
банков код  
обслужваща банка  
и подписана от:  

трите имена и ЕГН
в качеството му на:  

длъжност
 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.
2. Телефон 
3. Факс 
4. e-mail 
5. интернет адрес 
6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 
 

 
[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 
 



Стр. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А 
Образец  

 
Списък на документите, съдържащи се в офертата: 
 

№ Съдържание 

Вид и к-во 
на 

документите 
(оригинал или 
заверено 
копие; бр.) 

 Посочват се съдържащите се в офертата документи 
съобразно тяхната поредност. 
 

 

1.   

... 
 

 

... 
  

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение.  

 
 
 
 
 
  Дата:.................            Подпис и печат: ................................ 
                                                                             
                                                                    ..................................................................... 
                                                                                  (име и фамилия) 
                                                                   ..................................................................... 
                                                                          (длъжност на представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Образец  

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства 
 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 
адрес на управление: 
___________________________________________________________________________, 
участник в конкурс по оферти с предмет:  „Частичен ремонт на климатична система и 
подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ ЕАД” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда / реабилитиран/а съм за: 

(подчертава се вярното или се зачертава невярното) 
престъпление по чл. 108a, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, 
чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс 

2. Представляваният от мен участник: 
а) не е производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 
Декларирам, че ако представлявания от мен участник бъде избран за Изпълнител, 
преди подписване на Договора ще представя на Възложителя документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т. 1 и 2 
от настоящата декларация. 
 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
                                                 
* Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва: 
1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 
управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, 
ако той управлява и представлява дружеството лично; 
5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват 
дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 
6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на 
ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските 
пълномощници. 
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[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Образец  

 

 
 
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 
Регистрация: [данни за регистрацията] 
Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 
друго качество] 
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление 
[…], 
 
 

 
 

СПИСЪК 
 

на договорите с идентичен и/или сходен предмет за участие в конкурс по оферти с 
предмет: „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна 

инсталация в сградата на БЕХ ЕАД”: 
 

 
 
 
Приложения: Препоръки/удостоверения за добро изпълнение. 
 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:.................. 
                                                                                             (подпис и печат) 
 

[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 
 

№ Възложител 
(наименование, 
адрес, телефон, 
лица за контакт,  
e-mail) 

Стойност 
на 
договора, 
без ДДС   

Начална 
– крайна 
дата на 

договора 

Допълнителни 
данни за 

поръчката  
(описание, качество 

на участника: 
главен изпълнител; 

участник в 
обединение; 

подизпълнител) 

Данни за 
качественото 
изпълнение 

/посочват се данни 
за публичния 

регистър, в който 
има данни и/или се 
вписва "приложена 
прапоръка/удостове

рение/ 

Видове 
работи 

1       
2       
3       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Образец  
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК 

на инженерно-техническия състав, които участникът ще използва за изпълнение на  
поръчката   

Подписаният/ата .......................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност .........................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .....................................................................................................................
(длъжност)

на ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в конкурс по оферти с предмет: 
„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата 
на БЕХ ЕАД”: заявяваме:  

1. Лицата, с които предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
възложителя, са: 

 Служител/ 
експерт 
(трите 
имена) 

Образование  
(степен, специалност, 
година на дипломиране, 
№ на диплома, учебно 

заведение) 

Професионална 
квалификация  

(направление, година на 
придобиване, № на 
издадения документ, 

издател)

Професионален опит в 
областта на 

…………………….  
(месторабота, период, 
длъжност, основни 

функции)
1.   

2.   

 
2. През целия период на изпълнение на поръчката, ако същата ни бъде възложена, ще 

осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: (Прилагат се документи, удостоверяващи образованието и професионалната 
квалификация на лицата) 
1.  
2.  
3.  

 
[дата] 

ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

 [име и фамилия] 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Образец  

 
ДО 
 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 
„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в 

сградата на БЕХ ЕАД” 
[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] 
с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на 
управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкова сметка: […] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

    След запознаване с поканата за участие в конкурс по оферти с горепосочения предмет, 
представяме Ви нашето техническо предложение за участие, както следва: 
 

I. Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията към изпълнението. 
 

II. Декларираме, че: 
1. Ще изпълним качествено и в пълен обем всички СМР, предмет на настоящата 

процедура, в съответствие с изискванията на Възложителя, в рамките на ............... 
(..........................) календарни дни    (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни). 

5. Декларираме, че предложените от нас изработки и материали, използвани за 
изпълнение на всяка позиция по количествено-стойностната сметка, ще са нови, 
неупотребявани и без дефекти.  

6. Декларираме, че при доставката на предложените от нас материали, всички ще 
са придружени със съответните документи за произход и качество. 

7. Декларираме, че преди началото на изпълнението, ще предоставим линеен 
график за СМР, съобразен със срока за изпълнение. 

8. Декларираме, че при извършването на СМР ще прилагаме всички изисквания 
на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове. 

9. Декларираме, че ще почистим и извозим за собствена сметка строителните 
отпадъци, съпътстващи всички СМР. 
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10. Декларираме, че ще предоставим списък на персонала, включващ всички заети 
лица (ръководен, технически и изпълняващ персонал) по време на изпълнението на СМР 
на. 

11. Декларираме, че ще спазваме специфичните изисквания за сигурност, 
посочени в техническата спецификация и документацията. 

12. Предлагаме гаранционен срок от ..............................месеца ( но не по-малко от 
гаранционните срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове 
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти). 

13. Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е 
120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

14. Заявяваме, че сме запознати с всички условия на Възложителя и и ще ги 
изпълняваме в пълно съответствие с приложената техническа спецификация (КСС). 

 
Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме 

следните документи: 
         

1.  
2.  
3.  

 
 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                 ..................................................................... 
                                                                                            (име и фамилия)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
Образец  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА МЯСТО НА ОБЕКТИТЕ 
 
 
Долуподписаният ...................................................................................................... 
в качеството си на...................................................................... (посочете длъжността) 
на ............................................................................ (посочете фирмата на участника)  
със седалище и адрес на управление:  ......................................................................... 
................................................................................................................................... 
вписано в търговския регистър на  .........................................................., с ЕИК по 
БУЛСТАТ  ......................... 

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в конкурс по 
оферти с предмет: „Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна 
инсталация в сградата на БЕХ ЕАД” 

 
Декларирам, че: 

 
1. Извърших оглед на място обекта от обявения конкурс по оферти с предмет: 

„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в 
сградата на БЕХ ЕАД”. 

 
2. Запознат съм и приемам изцяло условията и изискванията на Възложителя в 

Поканта за участие.  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 
ЗА УЧАСТНИКА:     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

Образец  
ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
Ул. „Веслец” № 16 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: 
„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в 

сградата на БЕХ ЕАД” 
 

              От  .................................................................................................................... 
                                                     (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с изискванията за участие в конкурс по оферти с горепосочения 
предмет сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

1. Предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката е 
................................................................... лева, без ДДС и включва: 
  (изписва се с думи и цифри).  

 
- цена за извършване на СМР: 

..................................................................................................лв. без ДДС; 
(изписва се с думи и цифри).  
- цена за възникнали непредвидени СМР................................лв. без ДДС върху  
      (изписва се с думи и цифри). 
стойността на СМР. 
 
Забележка: Цената за изпълнение на поръчката е в български лева и се посочва с 

точност до 2 (два) знака след десетичната запетая. 
 
2. Количеството и единичните цени на видовете строително-

монтажни/ремонтни работи са посочени в количествено-стойностната сметкa, 
както следва: 

№ Описание М-ка К-во Ед.цена 
съоръжения и 
м-ли

Ед.цена 
монтаж и 
подвързване 

Обща цена 

ЧАСТ ОВ и К 
ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР 
1 Демонтаж на водоразпределител 

ф159/150 и 
L=2,0м. (L=1,7м.) с 8бр.щуцера 

бр. 2    

2 Направа и монтаж на водоразпределител 
ф159/150 и L=2,0м. с 8бр.щуцера 

бр. 1    

3 Направа и монтаж на водоразпределител 
ф159/150 и L=1,7м. с 8бр.щуцера 

бр. 1    

4 Демонтаж на циркулационна помпа за 
тръбен монтаж с дебит G=1,8м³/ч, 
H=2,5мВст(II степен), Nел=0,1кВт/220V 

бр. 1    

5 Монтаж на същата бр. 1   
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6 Демонтаж на циркулационна помпа за 
тръбен монтаж с дебит G=26,0м³/ч, 
H=12,0мВст(II степен), Nел=1,5кВт/380V

бр. 1    

7 Монтаж на същата бр. 1   

8 Демонтаж на циркулационна помпа за 

тръбен монтаж с дебит G=6,2M3/4, 
Н=8,0мВст(11 степен), Nел=0,5кВт/380V

бр. 1    

9 Монтаж на същата бр. 1   

10 Демонтаж на циркулационна помпа за 
тръбен монтаж с дебит G=3,8M3/4, 
Н=7,0мВст(II степен), Nел=0,4кВт/380V 

бр. 1    

11 Монтаж на същата бр. 1   

12 Демонтаж на трипътен вентил DN125 бр. 1   

13 Доставка и монтаж на трипътен вентил 
Honeywell DN125 

бр. 1    

14 Ел.задвижка за трипътен вентил 
Honeywell DN125 

бр. 1    

15 Демонтаж и монтаж на затворен 
мембранен разширителен съд с полезен 
обем Vпол=150л. 

бр. 1    

16 Доставка на предпазен вентил ф1"-3 bar бр. 1   

17 Доставка на сферичен вентил ф 16 мм бр. 15   

18 Доставка на сферичен вентил ф 25 мм бр. 2   

19 Доставка на сферичен вентил ф 32 мм бр. 3   

20 Доставка на сферичен вентил ф 40 мм бр. 5   

21 Доставка на сферичен вентил ф 50 мм бр. 5   

22 Доставка на сферичен вентил ф 63 мм бр. 4   

23 Доставка на сферичен вентил ф 90 мм бр. 3   

24 Монтаж на вентили до Ф50 мм бр. 31   

25 Монтаж на вентили над Ф 50 мм бр. 7   

26 Възвратна клапа ф 32 мм бр. 1   

27 Също но ф Ф 40 мм бр. 1   

28 Също но ф 50 мм,комплект с 
контрафланци 

бр. 2    

29 Също но ф 63 мм,комплект с 
контрафланци 

бр. 1    

30 Също но ф 90 мм,комплект с 
контрафланци 

бр. 1    

31 Монтаж на възвратни клапи до ф 50 мм бр. 4   

32 Монтаж на възвратни клапи над ф 50 мм бр. 2   

33 Доставка и монтаж на двупътен моторен 
вентил ф1 1/4" 

бр. 1    

34 Доставка и монтаж на автоматичен 
обезвъздушител 1/2" 

бр. 16    

35 Доставка и монтаж на воден филтър 2 
1/2" 

бр. 1    

36 Доставка и монтаж на трипътен моторен 
вентил ф 32 мм 

бр. 1    

37 Доставка и монтаж на термометър 0-
100°С 

бр. 8    

38 Доставка и монтаж на манометър 0-6 bar бр. 12   

39 Демонтаж и монтаж на система за авт. 
пълнене на инсатлацията 1/2" 

бр. 1    

40 Демонтаж на черна газова тръба 1/2" мл. 16   

41 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф20 мм (заменя 

мл. 16    
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черна газова тръба стоманена 1/2") 
42 Демонтаж на черна газова тръба 1 1/4" мл. 40   

43 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф40 мм (заменя 
черна газова тръба стоманена 1 1/4") 

мл. 40    

44 Демонтаж на черна газова тръба 1 1/2" мл. 60   

45 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло Ф 50 мм (заменя 
черна газова тръба стоманена 1 1/2") 

мл. 60    

46 Демонтаж на черна газова тръба 2" мл. 4   

47 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло Ф 63 мм (заменя 
черна газова тръба стоманена 2") 

мл. 4    

48 Демонтаж на черна газова тръба ф89/82 мл. 4   

49 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф 90мм (заменя 
черна газова тръба стоманена ф76/70) 

мл. 4    

50 Демонтаж на черна газова тръба ф76/70 мл. 60   

50 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло Ф75 мм 

мл. 60    

51 Доставка и монтаж на полипропиленово 
коляно ф63 мм 

бр. 2    

52 Доставка и монтаж на полипропиленово 
коляно Ф 
75 мм 

бр. 20    

53 Също, но ф 90 мм бр. 4   

54 Доставка и монтаж на полипропиленови 
преходи към метал, общо

бр. 1    

55 Доставка и монтаж на тръбна изолация 
"К - FLEX EC", както следва: 

     

56 19*42 мл. 40   

57 19*54 мл. 60   

58 19/63 мл. 4   

59 19/76 мл. 60   

60 19*89 мл. 4   

61 Доставка и монтаж на изолация на 
платно за колектори с деб. 50мм. 

м2 2    

62 Направа и монтаж на конструкция за 
укрепване 

т 0,15    

63 Топла проба на тръбна мрежа мл. 184   

64 Хидравлична проба на тръбна мрежа мл. 184   

РАДИАТОРНО ОТОПЛЕНИЕ 
1 Демонтаж на черна газова тръба 1/2" мл 16   

2 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф20 мм  (заменя 
черна газова тръба стоманена 1/2") 

мл 16    

3 Демонтаж на черна газова тръба ¾“ мл 20   

4 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф25 мм  (заменя 
черна газова тръба стоманена 3/4") 

мл 20    

5 Демонтаж на черна газова тръба 1" мл 20   

6 Доставка на полипропиленова тръба с 
фибростъкло ф32 мм  (заменя черна 
газова тръба стоманена 1") 

мл 20    

7 Доставка и монтаж на тръбна изолация 
"К - FLEX EC", както следва: 

мл     

8 АС 13*22 мл 16   
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9 АС 13*28 мл 20   

10 АС 13*35 мл 20   

11 Хидравлична проба на тръбна мрежа мл 96   

КОНВЕКТОРИ 
1 Демонтаж и монтаж на съществуващи 

колектори от разпределителни етажни 
табла 1 1/4" 

бр. 14    

2 Доставка и монтаж на фитинги за 
полиетиленови тръби с алуминиева 
вложка ф20х2 БДС EN ISO 15874-2:2006

бр. 100    

3 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба PPR40 (заменя черна газова тръба 
стоманена 1 1/4") 

м. 50    

4 Доставка и монтаж на полипропиленови 
тръби PPR50 (заменя черна газова тръба 
стоманена 1 1/2") 

м. 20    

5 Доставка и монтаж на полипропиленови 
тръби PPR63 (заменя черна газова тръба 
стоманена 2") 

м. 20    

6 Доставка и монтаж на полипропиленови 
тръби PPR63 (заменя стоманена 
безшевна тръба ф63.5/3 DIN2391) 

м. 20    

7 Доставка и монтаж на полипропиленови 
тръби PPR75 (заменя стоманена 
безшевна тръба ф76/3 EV 103054) 

м. 50    

8 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба PPRф20/2.8, комплект с фитинги 
БДС EN ISO 15874-2:2006

м. 110    

9 Доставка и монтаж на сфер. вентил 3 бр. 2   

10 Доставка и монтаж на сферичен вентил 
ф90мм с източване 

бр. 2    

11 Доставка и монтаж на полипропиленово 
коляно ф63 мм 

бр. 22    

12 Доставка и монтаж на тръбна изолация 
"К - FLEX EC", както следва: 

     

13 АС 13*22 мл. 110   

14 АС 13*42 мл. 26   

15 АС 19*42 мл. 35   

16 АС 19*48 мл. 20   

17 АС 19*60 мл. 20   

18 АС 19*76 мл. 56   

19 Хидравлична проба на тръбна мрежа мл. 1150   

20 Наладка на инсталация чч 108   

ХЛАДИЛЕН ЦЕНТЪР 
1 Демонтж и монтаж на циркулационна 

помпа за тръбен монтаж с дебит G 
=34,2м³/ч., H=15,0мВст (II степен), 
Nел=2,2кВт/380V, комплект с 
контрафланци 

бр. 1    

2 Демонтаж и монтаж на циркулационна 
помпа за тръбен монтаж с дебит G 
=28,0м³/ч., H=6,0мВст (II степен), 
Nел=1,2кВт/380V, комплект с 
контрафланци 

бр. 1    

3 Доставка и монтаж на предпазен вентил 
1/2 '' мм - 3bar 

бр. 1    

4 Доставка и монтаж на сфер. в-л ф16 мм бр. 6   

5 Доставка и монтаж на сферичен в-л ф4 бр. 8   
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6 Доставка и монтаж възвратна клапа ф4", 
комплект с контрафланци

бр. 2    

7 Доставка и монтажна автоматичен 
обезвъздушител 1/2" 

бр. 8    

8 Доставка и монтаж на воден филтър ф4 бр. 2   

9 Доставка и монтаж на термометър 0-
60°С 

бр. 6    

10 Доставка и монтаж на манометър 0-6 bar бр. 9   

11 Демонтаж на черна газова тръба ½" мл. 6   

12 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф20 мм  (заменя 
черна газова тръба стоманена 1/2") 

мл. 6    

13 Демонтаж на черна газова тръба 
ф108/100 

мл. 90    

14 Доставка и монтаж на полипропиленова 
тръба с фибростъкло ф110 мм  (заменя 
черна газова тръба стоманена ф108/100) 

мл. 90    

15 Доставка и монтаж на полипропиленово 
коляно ф 110 мм 

бр. 28    

16 Доставка и монтаж на тръбна изолация 
"К - FLEX EC", както следва: 

     

17 AC 13*108 мл. 85   

18 AC 19*108 мл. 8   

19 Доставка и монтаж на изолация на 
платно  "ARMAFLEX" тип АС с 
деб.13мм 

м2 6    

20 Направа и монтаж на ламаринена 
обшивка по тръбопроводи 

м2 2    

21 Направа и монтаж на конструкция за 
укрепване 

т. 0,2    

22 Източване и събиране в съд наличен 
Етиленгликол 

л. 350    

23 Хидравлична проба на тръбната мрежа мл. 96   

ЧАСТ АС 
1 Демонтаж на окачен таван тип 

"Армстронг", вкл. конструкцията 
м2 50    

2 Демонтаж на гипсокартон по 
стени/тавани, вкл. конструкцията 

м2 120    

3 Завиване с найлон под и оставащо 
обзавеждане 

м2 550    

4 Пренос на строителни отпадъци в чували 
на 15м вертикално надолу по стълби, 
натоварване на транспорт и превоз до 
депо на 25 км 

м3 30    

5 Доставка и монтаж окачен таван тип 
"Армстронг" на конструкция при 
ремонти 

м2 50    

6 Доставка и монтаж на гипсокартон 
12,5мм по стени/ тавани на конструкция 
при ремонти 

м2 120    

7 Гипсова шпакловка по гипсокартон по 
тавани 

м2 20    

8 Гипсова шпакловка по стени при 
ремонти 

м2 100    

9 Боядисване с латекс по стени и тавани 
трикратно 

м2 240    

10 Пренос строителни материали нагоре 

по стълби на височина 15м. 

обавена Стойност 

т 5    
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Забележка: При констатирано разминаване между посочените с цифри и 
изписаните с думи стойности, за вярно се приема изписаното с думи. 

При условие, че общата стойност не съответства на сбора от произведението на 
количествата и единичните цени, за верен се приема сбора от произведението на 
единичните цени, умножени по количествата за съответната позиция. 

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя и начина на 
плащане, посочен в поканата за участие. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

 
Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката. 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                         ..................................................................... 
                                                                   (име и фамилия) 
                                                         ...................................................................... 
                                                        (длъжност на представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Примерен Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор 

 
ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 Известени сме, че нашият Клиент,        (наименование и адрес на 

участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, е класиран на    място 
в конкурс по оферти с предмет:           
(наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на посочената поръчка. 
 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на конкурса при 
подписването на Договора за възлагането на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
представи на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, банкова 
гаранция за изпълнение открита във Ваша полза поръчка, за сумата в размер на  5 % от 
общата стойност на поръчката, а именно      (словом:    
    ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие 
с договорените условия. 
 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес 

на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим 
всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава   (словом:  
    ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 
поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение 
от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било 
изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че 
подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на 
посочения по-горе адрес. 
 Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 
 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане на 
гаранционния срока за дейностите по договора, до която дата какъвто и да е иск по нея 
трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 
независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 
 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
  
                                                                               Подпис и печат,  
                                                                                      (БАНКА) 
 
Всичките текстове в образеца са примерни. Определеният за изпълнителучастник може да представи и банкова 
гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 
възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
Проект 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№………………/……………..г. 

 

за възлагане на поръчка с предмет: 

„Частичен ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в 

сградата на БЕХ ЕАД” 

 

Днес, ............... ……… г., в гр. София, между: 

 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. Веслец 16, с ЕИК № 831373560 представлявано от Петьо 

Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

 

           „....................”, със седалище и адрес на управление ........................., ЕИК, 

представлявано от ..................– .................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,   

          

се сключи този договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва в сроковете и при 

условията на настоящия договор посочените по-долу услуги, а именно: „Частичен 

ремонт на климатична система и подмяна на тръбна инсталация в сградата на БЕХ 

ЕАД”, включващ: 

- Частичен ремонт на абонатна станция и тръбна инсталация в сутерена на 

сградата; 

- Частичен ремонт на топлинен център; 

- Частичен ремонт на радиаторно отопление и тръбна инсталация; 

- Частичен ремонт на хладилен център; 

- Частичен ремонт на климатична инсталация с конвектори; 

- Частичен ремонт - част АС (архитектурно – строителна). 
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1.2 Изпълнителят се задължава да предостави услугите в съответствие с 

Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на 

Изпълнителя, Ценовото предложение на Изпълнителя, Списък на персонала, който ще 

изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към 

настоящия Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1 Срокът за изпълнение на ремонтните  работи, включени в настоящата техническа 

спецификацияа започва да тече от датата на подписване на протокол за започване на 

строително–монтажните работи и приключва със съставянето на окончателен 

констативен протокол, за установяване годността за приемане на изпълнените 

строително–монтажни работи, подписан от представителите на Възложителя 

(определени по заповед) и Изпълнителя..  

2.1.1 Срок за подписване на протокол за започване на строително–монтажните работи 

– до 5 работни дни от сключването на договора.  

2.2 Срокът за изпълнение на дейностите по договора  е …. (………………) 

календарни дни, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя. 

2.3. Срок за отстраняване на дефекти – до три работни дни, считано от датата на 

уведомяване от Възложителя. 

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

3.1 Общата цена за изпълнение на поръчката е ........................... (.............................) 

лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя. Същата е и максимално 

допустимата стойност на договора. 

3.2 Цената по чл. 3.1 включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение 

на поръчката, при условията, изискванията и обема, определени в приложенията към 

настоящия договор. 

3.3 Извършените ремонтни дейности се отчитат след представяне на протокол от 

Изпълнителя. Отчитат се и подлежат на заплащане само действително извършени видове 

и количества строително-монтажни работи. За целта Изпълнителят изготвя 

количествено-стойностна сметка за действително извършените работи и я представя на 

Възложителя, ведно с протокола. 

3.4 Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни  от приемане на изпълнението 

след представяне на следните документи: 



Стр. 3 

- оригинална фактура; 

- окончателен констативен протокол за извършените и приети ремонтни работи, 

подписан от комисия, съставена от представители на Възложителя (определени по 

заповед) и от представител на Изпълнителя; 

 

3.5  Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ..............................., клон................................ 

IBAN: ........................... 

ВIС: ............................... 

Титуляр на сметката: .................................................... 

 

IV. МЯСТО, РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ДОГОВОРА 

 

4.1 За място на изпълнение се определя: сградата на «Български енергиен холдинг» 

ЕАД, гр. София, ул. „Веслец“ № 16 

4.2 Изпълнението на дейностите по договора започва да тече от подписване на протокол 

за започване на строително–монтажните работи. 

4.3 За извършените видове и количества ремонтни дейности Изпълнителят изготвя 

протокол и го представя на Възложителя ведно с количествено-стойностна сметка. 

4.4 В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени или 

допълнителни ремонтни дейности или замяна на видове СМР, Изпълнителят уведомява 

писмено Възложителя и представя количествено-стойностна сметка за одобрение. 

Възлагането се извършва след одобрение от страна на Възложителя и се документира 

чрез съставяне на протокол. Непредвидените строително-монтажни работи не могат да 

надвишават 10% от стойността на предвидените дейности по количествено-стойностна 

сметка. 

4.5 В случай на необходимост от влагане на допълнителни резервни части, материали  и 

консумативи Изпълнителят следва да представи на Възложителя заявка/оферта, 

съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна резервни части и да 

пристъпи към извършване на ремонтните дейности и влагане на необходимите резервни 

части след одобряването на заявката/оферта от страна на Възложителя. Доставените 

резервни части трябва трябва да са нови (неупотребявани и нерециклирани), да 

съответстват на марката и модела на съоръжението, и да отговарят на нормативно 
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приетите изисквания за произход и качество в Република България и да са снабдени с 

СЕ маркировка. 

4.6 Приемането на изпълнението се извършва със съставянето на окончателен 

констативен протокол за установяване годността и приемане на изпълнените 

строително-монтажни работи, подписан от комисия, съставена от представители на 

Възложителя (определени по заповед) и от представител на Изпълнителя. 

4.7 Изпълнителят гарантира извършените ремонтни дейности за срок не по-малко от 

предвидените гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 

подписване на окончателния констативен протокол. При влагане на резервни части 

гаранционният срок на извършените ремонтни работи не може да бъде по-малък от 

гаранционния срок на вложените резервни части. Изпълнителят поема и гаранцията на 

вложените резервни части, материали  и консумативи, като гаранционният им срок е 

определен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, 

считано от датата на подписване на окончателния констативен протокол.  

4.8 В случай на проявили се дефекти и недостатъци във вложените резервни части 

и/или извършените ремонтни работи в рамките на гаранционния срок, Изпълнителят 

извършва за своя сметка ремонт, като Възложителят не заплаща стойността на 

вложените резервни части.  

4.9 Всички разходи за закупени резервни части, материали и консумативи, направени 

без одобрение от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя, като Възложителят не 

дължи тяхното заплащане. 

4.10  Транспортните и всички други допълнителни разходи във връзка с изпълнението 

на дейностите по договора са за сметка на Изпълнителя. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

5.1 При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 

задълженията по него в размер на 5 % (пет процента) от максималната допустима обща 

стойност на договора, съгласно чл. 3.1 под една от следните форми: 

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на Възложителя  със 

срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока по чл. 4.7. или 

- парична сума, внесена по сметката на възложителя: 
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5.2 При точно и пълно изпълнение на задълженията по договора гаранцията за 

изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане на гаранционния срок на извършените ремонтни работи по чл. 4.7, след 

уреждането на всички финансови претенции между страните и след писмено поискване 

от страна на Изпълнителя. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, 

Възложителят може да усвои гаранцията до максималния й размер. 

5.3 Възложителят може да усвои гаранцията до максималния й размер и в случаите на 

неизпълнение от страна на Изпълнителя и при неуредени взаимоотношения при 

прекратяване на договора. 

5.4 Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

5.5 Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 

изпълнение на целия период на действие, са за сметка на Изпълнителя.  

5.6 В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, 

освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването 

й, а в случай, че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на 

Изпълнителя. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

6.1 Възложителят има право: 

6.1.1 Да изисква изпълнението на дейностите по договора в срок, по реда и при 

условията, договорени между страните. 

6.1.2 Да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да 

изисква  и да получава информация от изпълнителя през целия срок на договора. 

6.1.3 Да поиска преработване и/или допълване на протоколите и/или други документи, 

както и на дейностите, отразени в тях в указан срок.  

6.1.4 Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемане на изпълнението - 

до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за 

сметка на изпълнителя. 

6.1.5 Да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, 

в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
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отстранени в приемлив за възложителя срок или резултатът от изпълнението става 

безполезен за възложителя. 

6.2 Възложителят се задължава  

6.2.1 Да осигурява на Изпълнителя информацията, необходима му за качественото 

извършване на дейностите по договора.  

6.2.2 Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното. 

6.2.3 Да заплати на изпълнителя цената по този договор в размера, по реда и при 

условията, предвидени в същия. 

6.2.4 Да оказва съдействие на изпълнителя във връзка с изпълнението на този договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, 

когато възложителят има възможност за това. 

6.3 Изпълнителят има право:  

6.3.1 Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Раздел III от 

Договора. 

6.3.2 Да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани с изпълнението на договора, в случай че Възложителят може и 

има готовност за това. 

6.4  Изпълнителят се задължава:  

6.4.1 Да изпълнява задълженията си по предмета на настоящия договор, съгласно 

предвидените в него срокове и условия. 

6.4.2 Да полага необходимата грижа за качествено извършване на дейностите по 

договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на 

професионална компетентност. 

6.4.3 Да не разпространява информация, станала му известна при изпълнението на 

настоящия договор. 

6.4.4 Да извърши всички дейности съгласно чл.1.1 от договора, както и да изпълнява 

всички други задължения в уговорените срокове и качествено, в съответствие с 

изискванията на Възложителя и приложенията към този договор. 

6.4.5 Да информира своевременно Възложителя за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, 

съгласуван с Възложителя. 

6.4.6 Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя. 
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6.4.7 Да осигури в състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на  

дейностите по този договор необходимите специалисти със съответната професионална 

квалификация. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

7.1 При просрочване изпълнението на което и да е задължение по този Договор, 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет 

на сто) за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от максимално 

допустимата стойност на договора без ДДС. 

7.2 При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейности 

или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация, Възложителят има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и 

качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 

случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, Възложителят има 

право да задържи гаранцията за изпълнение и да развали договора.  

7.3 В случаите на предходната алинея, когато договорът не е развален, Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 3% /три на сто/ от максимално допустимата стойност на 

договора без ДДС – за всеки случай на лошо или друго неточно или частично 

изпълнение на дейности по настоящия договор. 

7.4 При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от страните, 

виновната страна дължи неустойка в размер на 25% /двадесет и пет на сто/ от 

максимално допустимата стойност на договора без ДДС. 

7.5 Възложителят има право да се удовлетвори за всяка дължима по този договор 

неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 

Изпълнителя за това.   

7.6 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

8.1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на 

задължения по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на 

форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, 
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представляващи „непреодолима сила”, ако тези обстоятелства непосредствено са 

повлияли на изпълнението на настоящия договор. 

8.2. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява  задълженията си 

по този договор поради непреодолима  сила, е  длъжна незабавно: 

8.2.1. Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява 

неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие възпрепятства 

изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието – ако са 

известни и за неговото предполагаемо времетраене – ако е известно. 

8.2.2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 

минимум понесените вреди и загуби. 

8.2.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 

доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на всички 

разумни грижи. 

8.3. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

договора. Не може да се позовава на непреодолима сила страната, която е в забава при 

изпълнение на своите задължения по договора. 

8.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

8.5. Определено  събитие  не  може  да  се  квалифицира  като „непреодолима  сила”, ако: 

8.5.1. ефектът от  това  събитие е  могъл  да  се  избегне, ако  някоя  от  страните е  

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор. 

8.5.2. ефектът от  това  събитие е  могъл да бъде  избегнат или  намален с полагането на  

всички разумни  грижи. 

8.6. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за 

форсмажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.  

8.7. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има 

право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат 

санкции и неустойки не се дължат. 

 

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

9.1. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, 

получена при или по повод изпълнението на договора. 
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9.2. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 

всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица. 

9.3. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

Изпълнителя документи и материали по договора. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

10.1 Договорът се прекратява: 

10.1.1 С изпълнението на всички задължения на страните по него. 

10.1.2 По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. В този случай се 

подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните 

до момента на прекратяването. 

10.1.3 При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на 

договора. 

10.1.4  Когато за изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от страните. 

10.2 Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му (включително при невъзможност да се осигури 

финансиране), не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

Възложителят не дължи на Изпълнителя неустойки или обезщетения, а му заплаща само 

направените до момента на прекратяването разходи.  

10.3 Възложителят има право едностранно да развали договора при пълно или частично 

неизпълнение, лошо или забавено изпълнение от страна на Изпълнителя. 

10.4 Възложителят има право да прекрати едностранно договора с едномесечно писмено 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени 

от Възложителя дейности по изпълнение на договора. 

10.5 При наличие на основание съгласно настоящия договор Възложителят уведомява 

писмено Изпълнителя за стойността на начислените неустойки и определя срок, в който 

съответната сума да бъде внесена по сметка на Възложителя. В случай че Изпълнителят, 

в определения от Възложителя срок, не заплати съответната стойност на начислената 
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неустойка, Възложителят има право да прихване стойността на неустойката от 

гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане. 

10.6 В случаите по чл. 10.5, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на 

неустойките, Възложителят има право да намали сумата за плащане, дължима на 

Изпълнителя, със стойността на разликата.   

10.7 При настъпване на вреди за Възложителя по-големи от договорените неустойки, 

той има право да претендира обезщетение за тях по общия ред.  

 10.8 При забава в плащането на уговореното възнаграждение Възложителят дължи 

обезщетение в размер на законната лихва върху размера на неизплатената сума. 

Санкцията за забава не освобождава Изпълнителя от неговото задължение да завърши 

изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по 

настоящия договор. 

 

XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Страните се задължават да не преотстъпват по какъвто и да било начин, правата и 

задълженията си по настоящия договор в цялост или отделни техни части, без писменото 

съгласие на другата страна. 

11.2 Възложителят определя за отговорник по изпълнението на настоящия договор 

следното лице: 

 

............................................... – на длъжност .......................................... в 

отдел/сектор/дирекция „........................................” в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, 

телефон за контакт: ………………., мобилен тел. номер: ..............................., e-mail 

...........................  

11.3 От страна на Изпълнителя за отговорник по изпълнението на договора се определя  

............................................................................................., телефон за контакт: 

………………., мобилен тел. номер: ..............................., e-mail ..........................., 

 

11.4 При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, органите на 

управление и представителство, Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за 

промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър. 

11.5 При промяна на банковата сметка, посочена в чл. 3.5 от договора, Изпълнителят 

уведомява Възложителя писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В случай 
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че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, плащането по сметката се счита 

за валидно извършено. 

11.6 Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат 

в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1000 гр. София, ул. Веслец 16, 

e-mail: ……………… 

факс: 02 925 0401 

 

e-mail: ……………… 

факс:  

 

11.7 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото 

законодателство на Република България. 

11.8 При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане 

по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да 

отнесе спора за решаване пред Арбитражния съд при БТПП, град София.  

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните.  

 

Приложения:  

1.  Приложение № 1 – Техническо задание на Възложителя; 

2.  Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 

3.  Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................   ИЗПЪЛНИТЕЛ............................. 

 


